ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
...........................................
ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕6
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย นครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกั บ มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นใดที่ได้กาหนดไว้แล้วก่อนระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนครพนม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนครพนม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
“สถานศึกษา” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2559
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2559 หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อ “ปวช.”
“ผู้เข้าศึกษา” หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือสมัครฝึกอาชีพกับ
สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรนี้
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน การจัดภาคการศึกษา
ให้ ใ ช้ ร ะบบทวิ ภ าค โดยก าหนดให้ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น ๒ ภาคการศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษาละ
ไม่น้อยกว่า ๑๘ สัปดาห์
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“ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น” หมายความว่ า ช่ ว งเวลาที่ จั ด ให้ ศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นระหว่ า ง
ภาคฤดูร้อน ตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเปิดปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
“สถานประกอบการ” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทาหน้าที่ปกครองดูแลและให้ความ
อุป การะแก่นั กศึกษา และให้ คารั บ รองแก่ส ถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ว่าจะปกครองดูแลความ
ประพฤติ ข องนั ก ศึ ก ษา ในระหว่ า งที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถานศึ ก ษาและฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ใน
สถานประกอบการหรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นหลัก โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัด ผลและการประเมินผล
ที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนด
จุ ดหมาย รู ป แบบ วิธีก ารศึก ษา ระยะเวลา การวัด ผลและการประเมิน ผลที่ เป็นเงื่อนไขของการส าเร็ จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึกษาระบบทวิภาคี ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
โดยผู้ ศึ ก ษาใช้ เ วลาส่ ว นหนึ่ ง ในสถานศึ ก ษา และฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานของรัฐ
“ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทาหน้าที่ประสานงานกับ
สถานศึ ก ษาในการจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี และรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการฝึ ก อาชี พ ของนั ก ศึ ก ษาใน
สถานประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่สอน ฝึกอบรมนักศึกษาในสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
“อาจารย์นิเทศก์” หมายความว่า อาจารย์ที่สถานศึกษามอบหมายให้ทาหน้าที่นิเทศ ให้คาปรึกษา
แนะนาแก่นักศึกษาที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่สถานศึกษามอบหมายให้ทาหน้าที่ให้คาแนะนา
ให้คาปรึกษา ติดตามผลการศึกษา และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“มาตรฐานวิชาชีพ ” หมายความว่า ข้อกาหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
กากับดูแล ตรวจสอบ และประกันคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งกาหนดเกณฑ์การตัดสิน
ไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดดาเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอานวยการ ติดตาม และกากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา
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ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มอี านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
สภาพนักศึกษา
ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ข้อ ๖ ผู้เข้าศึกษา ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับสาหรับผู้ที่ศึกษาเป็นบางเวลาหรือบางรายวิชา โดยไม่นับจานวน
หน่วยกิตรวม เพื่อตัดสินการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ ๗ ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
7.1 มีความประพฤติเรียบร้อย
7.2 มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกาหนด
7.4 ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดร้ายแรงจะต้อง
พ้นสภาพนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัครเข้าศึกษา
7.5 มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานของ
ทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้ทะเบียนประวัติเด็กที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสถานศึกษา
7.6 มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ
7.7 มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7.8 สาหรับผู้เข้าศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทาสัญญาการฝึกอาชีพ ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า
๑5 ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผู้เข้าศึกษาตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ได้
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ส่วนที่ ๒
การรับผู้เข้าศึกษา
ข้อ ๘ การรับผู้เข้าศึกษาให้ทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากาหนด ในกรณี
ที่มีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้
8.1 ให้สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดาเนินการสอบ และประกาศผลสอบตามวัน และเวลา
ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
8.2 ให้ทาการทดสอบข้อเขียนให้หมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการ หากสถานศึกษา หรือสถานประกอบการจะทาการทดสอบความถนัดทางการศึกษา
วิชาชีพ และหรือสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้
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8.3 ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ
การรั บ ผู้ เข้าศึกษาการศึกษาระบบทวิภ าคี สถานประกอบการจะเป็นผู้ส อบคัดเลื อกหรือ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษาเองตามคุณสมบัติที่กาหนดและตามจานวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกันก็ได้
การรับผู้เข้าศึกษาตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติ
ที่กาหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข้อ ๙ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการ
คัดเลือกโดยแพทย์ปริญญา
ส่วนที่ ๓
การเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๐ ผู้เข้าศึกษาการศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคีและการศึกษานอกระบบ จะมี
สภาพนักศึกษา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สาหรับผู้เข้าศึกษาในระบบทวิภาคี ผู้เข้า
ศึกษาต้องทาสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ้น ทะเบีย นเป็ นนั กศึกษาและการทาสัญญาฝึกอาชีพ ต้องกระทาด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดง
หลักฐานการสาเร็จการศึกษา ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการกาหนด โดยชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคการศึกษา โดยมี
ผู้ ป กครองซึ่ ง สถานศึ ก ษาเชื่ อ ถื อ มาให้ ค ารั บ รองและท าใบมอบตั ว เว้ น แต่ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ
สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทาหนังสือมอบตัวหรือดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้
ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การประชุ ม ชี้ แ จงผู้ ป กครอง และปฐมนิ เ ทศให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ท ราบ
แนวทางการศึกษา กฎ ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี
สาหรับการศึกษานอกระบบ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษา
นอกระบบ
ข้อ ๑๑ ให้มหาวิทยาลัยออกบัตรประจาตัวให้แก่นักศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เรื่อง การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษา
ตักเตือน และดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของ
นักศึกษาในสถานประกอบการ
ส่วนที่ 4
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๓ การพ้นสภาพนักศึกษาให้ปฏิบัติตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
13.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
13.2 พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 59 หรือข้อ 60
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13.3 ลาออก
13.4 ถึงแก่กรรม
13.5 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
13.5.1 ขาดเรี ยน ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาและหรือ
สถานประกอบการเกินกว่า ๑๕ วัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผล
อันสมควรหรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ
13.5.2 ไม่ยื่นคาร้องขอกลับเข้าศึกษา ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบ
กาหนดลาพักการศึกษา หรือการฝึกอาชีพ ตามข้อ 19
13.5.3 ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ตามข้อ 28
13.5.4 ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
13.5.5 ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามข้อ ๖ และ ข้อ 7
13.5.6 พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 59 และ ข้อ 60
ข้อ ๑๔ ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๑๓.๓ ข้อ ๑๓.๕.1 ข้อ ๑๓.5.2 และ ข้อ 13.5.3
ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องต่อสถานศึกษาภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัดจาก
วันพ้นสภาพนักศึกษา เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าศึกษาได้
ข้อ ๑๕ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๑๔ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
15.1 ต้องเข้าศึกษาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา เว้นแต่กลับเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาเดียวกัน
15.2 ต้องศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
15.3 ให้นารายวิชาและจานวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณา
ตัดสินการสาเร็จการศึกษาด้วย
ส่วนที่ 5
การพักการศึกษา
ข้อ ๑๖ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาต ให้นักศึกษาลาพักการศึกษา
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจาเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
16.1 ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา
หรือมหาวิทยาลัย หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
16.2 เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคารับรองของแพทย์ปริญญา
16.3 กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจาการ ให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนาปลด
16.4 เหตุจาเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการจะ
พิจารณาเห็นสมควร
ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการการศึกษา หรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกิน
กว่า ๑ ปี สถานศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ อาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้า ศึกษา หรือ
ฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่เห็นสมควร
นักศึกษาที่ล าพักการศึกษา หรือการฝึ กอาชีพ ต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่ถ้านักศึกษาได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วน
สาหรับภาคการศึกษานั้นแล้วไม่ต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้นอีก
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ข้อ ๑๗ นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการศึกษา หรือการฝึกอาชีพต้องยื่นคาร้องเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อสถานศึกษา โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สาหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียนเว้นแต่มีผลสมควร
ข้อ ๑8 การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทาหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว ให้แจ้งนักศึกษา
โดยตรง
ข้อ 19 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ หรือถูกสั่งพักการศึกษา หรือการฝึกอาชีพ
เมื่อครบกาหนดเวลาที่ล าพัก การศึกษา หรือการฝึ กอาชีพ แล้ว ให้ ยื่นคาร้องขอกลับเข้า ศึกษาพร้อมด้ว ย
หลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ ต่อสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจาก
วันครบกาหนด หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษาเว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ส่วนที่ 6
การลาออก
ข้อ 20 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง
การลาออกเว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ ๒1 นักศึกษาที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาเดียวกัน ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคการศึกษานั้นทุกประการ
หมวด ๒
การจัดการศึกษา
ส่วนที่ ๑
การเปิดและปิดภาคการศึกษา
ข้อ ๒2 ให้มหาวิทยาลัยกาหนดวันเปิดและปิดภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
กาหนด ถ้าสถานศึกษามีความจาเป็นที่จะกาหนดให้มีความแตกต่างไปจากประกาศดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒3 สถานศึกษาที่เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามประกาศทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๒4 สถานศึกษาต้องจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาค
การศึกษา
ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๒๖ นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง หากมีความจาเป็นอาจมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นดาเนินการแทนได้ และการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ ๒๗ มหาวิทยาลัยอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกาหนดตาม ข้อ ๒๔ ก็ได้โดยให้
มหาวิทยาลัยกาหนดวันสิ้นสุด การลงทะเบียนตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษา หรือไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน
การลงทะเบี ย นรายวิ ช าภายหลั ง วั น สิ้ น สุ ด การลงทะเบี ย น นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสี ย ค่ า ปรั บ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๘ นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ถ้าประสงค์จะ
รักษาสภาพนักศึกษา ต้องติดต่อรักษาสภาพภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน
ข้อ ๒9 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สาหรับการลงทะเบียนภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง ทั้งนี้ นับรวม
กิจกรรม 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคการศึกษาด้วย หากไม่เกินจากที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากสถานศึกษา
หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจาเป็น การลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น
ก็อาจทาได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้อ 30 นักศึกษาที่โอนผลการการศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา
ส่วนที่ ๓
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ 31 นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทา
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือภายใน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาหรือภายใน ๑๐ วัน นับแต่วัน
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทาได้ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
มีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา
ข้อ ๓2 การถอนรายวิชาภายในกาหนด ตามข้อ 31 ให้ลงอักษร “W” ในระเบียนแสดง
ผล การเรียน
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนด ตามข้อ 31 และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุสมควร
ให้ลงอักษร “W” ในระเบียนแสดงผลการเรียนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผล
อันสมควรก็ให้ลงอักษร “F”
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ส่วนที่ 4
การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๓3 สถานศึกษา อาจอนุญาตให้นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อ
เป็นการเสริมความรู้ โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวม เพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ได้
ข้อ 34 เมื่อได้ทาการวัดผลและประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป
ถือว่าประเมินผ่าน ให้ลงอักษร “Au” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึก
รายวิชานั้น และให้ถือเป็นการสิ้นสุดสาหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวม
เพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ 5
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคการศึกษา
ข้อ ๓5 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเปิดภาค
การศึกษาเต็ม สาหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคการศึกษา
ในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างแท้จริงสถานศึกษา อาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมิ นเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ ตามข้อ ๖6 ในภาคการศึกษานั้นมิได้
ข้อ ๓6 การนับเวลาเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้
36.1 เวลาเปิดเรียนเต็มปกติ ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ ๑๘ สัปดาห์
36.2 นักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคการศึกษา ให้นาเวลาเรียนจากสถานศึกษา
ทั้งสองแห่งรวมกัน
36.3 นักศึกษาที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคการศึกษาเดียวกันให้นับ
เวลาเรียนที่เรียนแล้วมารวมกัน
36.4 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพในภาคการศึกษาใด ได้รับอนุญาตให้กลับ
เข้าศึกษาหรือฝึกอาชีพในภาคการศึกษาเดียวกัน ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพัก
การศึกษาหรือการฝึกอาชีพในภาคการศึกษานั้นมารวมกัน
36.5 รายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นาเวลา
เรียนทีศ่ ึกษากับอาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
36.6 ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มศึกษารายวิชาใหม่
ส่วนที่ 6
การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคการศึกษา
ข้อ ๓7 นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคการศึกษา ตามวันและเวลาที่
สถานศึกษากาหนด สถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคการศึกษาได้ในกรณี
ต่อไปนี้
37.1 ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อน หรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาค
การศึกษา
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37.2 ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
37.3 เป็นตัวแทนของสถานศึกษา มหาวิทยาลัย หรือสถานประกอบการในการเข้าร่วม
ประชุม หรือกิจกรรมพิเศษอย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
37.4 มีความจาเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษา หรือมหาวิทยาลัย หรือสถานประกอบการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจาเป็นอย่างแท้จริง
ข้อ ๓8 นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคการศึกษา ต้องยื่น
คาร้องพร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
หากไม่สามารถกระทาได้ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีทสี่ ถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้ให้บันทึก “I” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน และให้
นักศึกษาเข้ารับการวัดผลปลายภาคการศึกษาทดแทนภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการศึกษา
หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลายภาคการศึกษาทดแทน ภายใน
กาหนดการวัดผลปลายภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป
การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับ การวัดผลปลายภาคการศึกษา ให้สถานศึกษาทาเป็นลายลักษณ์
อักษร มอบให้นักศึกษา
หมวด ๓
การประเมินผลการศึกษา
ส่วนที่ ๑
หลักในการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓9 ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผล
การศึกษา
ข้อ 40 ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จานวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวิชาให้ถือตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ 41 ให้สถานศึกษา และสถานประกอบการพิจารณาทาการประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
สาหรับรายวิชาที่ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้ครูฝึกและอาจารย์นิเทศก์ร่วมกัน
ประเมินผลการศึกษา
ข้อ 42 ให้มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
วิธีการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 43 การประเมินผลการศึกษาในทุกรูปแบบการศึกษา ให้ประเมินเป็นรายวิชาโดยดาเนินการ
ประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์ และเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะ
รายวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม

-๑๐-

จัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา โดยพิจารณา
จากการประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความสาคัญของแต่ละกิจกรรมหรือ
งานทีม่ อบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
ให้ดาเนินการประเมินผลการศึกษานักศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี จากการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศก์กาหนด
ข้อ ๔4 ให้ใช้ระบบการให้ระดับคะแนนและค่าระดับคะแนนในการประเมินผลในรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระบบการให้ระดับคะแนน ให้แบ่งระดับคะแนนและค่าระดับคะแนนเป็น ๘ ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ความหมาย
ผลการเรียนดีเยี่ยม (Excellent)
ผลการเรียนดีมาก (Very good)
ผลการเรียนดี (Good)
ผลการเรียนดีพอใช้ (Fairly good)
ผลการเรียนพอใช้ (Fair)
ผลการเรียนอ่อน (Poor)
ผลการเรียนอ่อนมาก (Very poor)
ผลการเรียนตก (Failed)

ข้อ ๔5 รายวิชาใดที่แสดงระดับคะแนนตามข้อ ๔4 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษร ต่อไปนี้
Ia (Inadequate Attendance) หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน
เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ากว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
W (Withdrawn) หมายถึง ถอนรายวิชาภายในเวลากาหนด
I (Incomplete) หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้งและ
หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกาหนดด้วยเหตุจาเป็นอันสุดวิสัย
S (Satisfactory) หมายถึง เข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนดและผลการประเมินผ่าน
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผลการประเมินไม่ผ่าน
Au (Audit) หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรและผลการประเมินผ่าน
ข้อ 46 ในกรณีที่ได้ผลการศึกษาเป็น “Ia” (Inadequate Attendance) ให้ระดับผลการศึกษา
เป็นศูนย์ (๐) เฉพาะรายวิชา
ข้อ ๔7 นักศึกษาที่ทาการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทาใน
รายวิชาใด ให้สถานศึกษาพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
47.1 ให้ได้ระดับคะแนน F (๐) เฉพาะครั้งนั้น หรือในรายวิชานั้น หรือ
47.2 ให้ได้ระดับคะแนนเป็น F (๐) ในรายวิชานั้น และตัดคะแนนความประพฤติ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔8 การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
48.1 ให้นาผลบวกของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผล
การศึกษา หารด้วยผลบวกของจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ
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48.2 ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษาตามข้อ ๔4 และ
ข้อ ๔6 สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้า เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการศึกษาสุดท้ายและนับจานวน
หน่วยกิต ตามข้อ 49
48.3 ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
48.3.1 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา คานวณจากรายวิชาที่ได้
ระดับผลการศึกษาเฉพาะในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ
48.3.2 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คานวณจากรายวิชาที่ศึกษามาทั้งหมดและ
ได้ระดับผลการศึกษาตั้งแต่สองภาคการศึกษาขึ้นไป
ข้อ ๔9 นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ารายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษาต่ากว่าระดับ C (๒.๐)
หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการดาเนินการให้เรียนซ้าหรือเรียนแทน ภายในเวลาก่อนสาเร็จการศึกษา
การเรียนซ้ารายวิชา ให้นับจานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
การนับจานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทาเมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการศึกษา ตั้งแต่ระดับ C
(๒.๐) ขึ้นไปเท่านั้น
รายวิชาที่เรียนซ้าหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการการศึกษาระดับ F (๐) ให้ถือระดับผล
การศึกษาต่ากว่าระดับ C (๒.๐) ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการศึกษาระดับ F (๐) ตามข้อ ๔7.1 หรือ
47.2
ข้อ 50 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้าให้นับจานวนหน่วยกิต
เป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทน
มาเป็นตัวหาร
ข้อ 51 ผู้ที่ได้ตัวอักษร I (Incomplete) และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคการศึกษา
ทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษากาหนด ให้สถานศึกษาบันทึกค่าระดับคะแนน F (๐) ลงในระเบียนแสดงผล
การเรียน เว้นแต่ได้ตัวอักษร I ตามข้อ 37.3 ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ
กรณีที่ได้ตัวอักษร I เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชาได้ตาม
กาหนดให้นักศึกษาส่งงานนั้นภายใน ๑๐ วันนับแต่วันประกาศผลการศึกษารายวิชา หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นที่สถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดการวัดผลปลายภาคการศึกษาของภาคศึกษา
ถัดไป
ข้อ 52 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชี พ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่ คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๕๓ นักศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ครบทุกภาคการศึกษา ตามแผนการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคการศึกษา
เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคการศึกษาใดถือว่าประเมินผ่านใน
ภาคการศึกษานั้น ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “S” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ซึ่งหมายถึงได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามกาหนดหรือผลการประเมินผ่าน
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หากนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคการศึกษาใด ให้สถานศึกษาพิจารณา
มอบงานหรื อ กิ จ กรรมในส่ ว นที่ นั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ให้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ค รบถ้ ว นภายในเวลาที่
สถานศึกษากาหนดเมื่อนักศึกษาดาเนินการครบถ้วนแล้ว ถือว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึก ชื่อกิจกรรม และ
ตัวอักษร “S” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคการศึกษานั้น ซึ่งหมายถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด
หรือผลการประเมินผ่าน
ถ้านักศึกษาดาเนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “U”
ซึ่งหมายถึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผลการประเมินไม่ผ่าน
ให้นักศึกษาที่เข้าฝึกอาชีพ หรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ เข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมที่สถานประกอบการจัดตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ส่วนที่ ๓
การตัดสินผลการศึกษา
ข้อ 54 การตัดสินผลการศึกษาให้ดาเนินการ ดังนี้
54.1 ตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา
54.2 รายวิชาที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับ D (๑.๐) ขึ้นไปถือว่าประเมินผ่านและให้นับ
จานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
54.3 เมื่อได้ประเมินผลการศึกษาแล้ว นักศึกษาที่มีผลการศึกษาระดับ F (๐) ตามข้อ 44
ให้รับการประเมินใหม่ได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกาหนด ทั้งนี้ไม่เกิน
10 วัน นับแต่วันประกาศผลการศึกษารายวิชา เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หากประเมินใหม่ไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชา
บังคับที่กาหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้า
หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ จานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาที่ศึกษาแทน
54.4 การประเมินใหม่ ตามข้อ 54.3 ให้ระดับผลการศึกษาได้ไม่เกินระดับ D (1.0)
54.5 เมื่อได้ประเมินผลการศึกษาแล้วนักศึกษาที่มีผลการศึกษาระดับ F (0) ตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ 46 และข้อ 47 ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กาหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ให้เรียนซ้า
รายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้า หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ จานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า
รายวิชาที่ศึกษาแทน
ในกรณีที่ให้เรียนรายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุใน “ปพ.1 ปวช.59” ว่าให้ศึกษาแทน
รายวิชาใด
ข้อ ๕5 การตัดสินผลการศึกษาเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
55.1 ได้รายวิชาและจานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และตามแผน
การศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
55.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
55.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
55.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและได้ตัวอักษร “S” (ผ่าน) ทุกภาค
การศึกษาตามแผนการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
ข้อ 56 ให้คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการสาเร็จการศึกษา
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ข้อ 57 นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ารายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษาต่ากว่าระดับ C (2.0)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นแทนเพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น ให้สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการดาเนินการให้ศึกษาซ้าหรือศึกษาแทนภายในเวลาก่อนสาเร็จการศึกษา
การศึกษาซ้ารายวิชาให้นับจานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการศึกษาแทนให้นับเฉพาะ
จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาแทนเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
การนับจานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทาเมื่อนักศึกษาได้รับผลการศึกษาตั้งแต่ระดับ C
(2.0) ขึ้นไปเท่านั้น
รายวิชาที่ศึกษาซ้าหรือศึกษาแทนแล้วได้ผลการศึกษาระดับ F (0) ให้ถือระดับผลการศึกษาต่ากว่า
ระดับ C (2.0) ตามเดิม
ยกเว้นการได้ระดับผลการศึกษาระดับ F (0) ตามข้อ 47
ข้อ 58 กรณีตามข้อ 57 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่ศึกษาซ้าให้นับ
จานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการศึกษารายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาที่ศึกษาแทนมาเป็นตัวหาร
ข้อ ๕9 เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่า
ควรให้ศึกษาต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต และได้รับการ
ประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้ศึกษา
ต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 6 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และได้รับการ
ประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.90 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้ศึกษา
ต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ 60 นักศึกษาที่ได้ศึกษาหรือฝึกอาชีพตามปกติ ประเมินใหม่หรือศึกษาซ้า หรือศึกษาแทน
รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาระดับ F (0) หรือผลการศึกษาต่ากว่าระดับ C (2.0) หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้มา
เป็นเวลารวม 8 ภาคการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 55 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้ศึกษาต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 12
ภาคการศึกษา นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยไม่นับภาคการศึกษาทีล่ าพักการศึกษารวมเข้าด้วย
ส่วนที่ ๔
การเทียบโอนผลการศึกษา
ข้อ 61 การโอนผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรนี้ ให้สถานศึกษาที่
รับนักศึกษาเข้าศึกษารับโอนผลการศึกษาทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ผลการศึกษาต่ากว่าระดับ C (๒.๐)
สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทาการประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผลการศึกษาถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
แล้ว จึงรับโอนผลการศึกษารายวิชานั้นก็ได้
ข้อ 62 ในกรณีที่นักศึกษาย้ายสถานศึกษา ถ้านักศึกษามีผลการศึกษาระดับ F (0) ในรายวิชาใด
และมีสิทธิ์ได้รับการประเมินใหม่ ตามข้อ 54.3 ให้สถานศึกษาที่นักศึกษา ศึกษาอยู่ก่อนดาเนินการประเมิน
ใหม่ให้แก่นักศึกษาผู้นั้น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษาที่รับเข้าศึกษาดาเนินการประเมินใหม่ได้ ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่รับเข้าศึกษาเป็นราย ๆ ไป
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ข้อ 63 สถานศึกษาจะรับโอนผลการศึกษารายวิชาจากหลักสูตรอื่นของสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
63.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
และมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
63.2 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาตั้งแต่ระดับ C (๒.๐) ให้สถานศึกษาทีร่ ับโอนผลการ
การศึกษาทาการประเมินใหม่ ถ้ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นได้
63.3 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาตั้งแต่ระดับ C (๒.๐) ขึน้ ไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการ
การศึกษาหรือจะทาการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ 64 สถานศึกษาจะรับโอนผลการศึกษารายวิชาจากหลักสูตรอื่น ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
ไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่นของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการได้
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
64.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
และมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
64.2 เป็นรายวิชาที่ได้ผลการศึกษาตั้งแต่ระดับ C (๒.๐) ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอน
ผลการการศึกษาหรือจะทาการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ 65 การขอโอนผลการศึกษารายวิชา ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินผล
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
ในกรณีที่มีคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการศึกษา
หรือการถ่ายโอนผลการศึกษาเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น
ข้อ 66 การบันทึกผลการศึกษา ตามข้อ 61 ข้อ 63 และข้อ 64 ลงในระเบียนแสดงผล
การเรียนให้ใช้รหัสวิชา และชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2559 โดยแสดง
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอื่นหรือจากการเทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเว้นมี
ข้อกาหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ข้อ ๖7 สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษาไปศึกษารายวิชา บางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่ส ถานศึกษาไม่ ส ามารถเปิ ดท าการสอนในรายวิ ช านั้ นได้ โ ดยสถานศึกษาพิจ ารณารายละเอีย ด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทาความตกลงร่วมกันในการ
จัดสอนและรับโอนผลการศึกษา
ข้อ ๖8 ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักศึกษาไปศึกษาจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ ๖7
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการศึกษา ดังนี้
68.1 รับโอนรายวิชาที่มี ผลการศึกษาตั้งแต่ระดับ C (๒.๐) ขึ้นไป หรือ
68.2 รายวิชาที่ได้ระดับผลกาศึกษาต่ากว่า C (๒.๐) สถานศึกษาอาจรับโอนผลการศึกษา
หรือไม่ก็ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปศึกษา
การบันทึกผลการศึกษาลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน ให้ใช้รหัส วิชาและชื่อรายวิช าของ
หลักสูตรนี้โดยระบุว่ารับโอนจากสถานศึกษาแห่งอื่น รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อกาหนดในเรื่องนั้น ๆ
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ข้อ ๖9 กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ 61 ข้อ 63 ข้อ ๖4 และข้อ 68 ระดับผลการศึกษา
ให้เป็นไปตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม
ข้อ 70 นักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือทางานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าศึกษาแล้ว
แต่ได้ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนับ
จานวนหน่วยกิตสะสมสาหรับรายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจานวนหน่วยกิตตาม
โครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด
ถ้าผลการประเมิน ไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคการศึกษานั้น หรือขอ
ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคการศึกษาต่อไปก็ได้
ข้อ 71 นักศึกษาที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 59 หรือข้อ 60 แล้วสอบเข้าศึกษา
ใหม่ในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ยัง
ปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้ และได้ผลการศึกษาระดับ C (๒.๐) ขึ้นไป
ข้อ 72 นักศึกษาที่ขอโอนผลการศึกษารายวิชา ตามข้อ 61 ข้อ 63 และข้อ 64 ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามข้อ 70 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา
นักศึกษาที่เทียบโอนผลการศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษา
หมวด 4
เอกสารการศึกษา
ข้อ 73 สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
73.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดท้ายระเบียบนี้ ซึ่งใช้ชื่อย่อ
ว่า “ปพ.๑ ปวช.59” และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
การจัดทา “ปพ.๑ ปวช.59” ให้นายทะเบียนเป็นผู้จัดทา และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งวัน
เดือน ปี เป็นผู้ลงนามรับรองผลการศึกษาและการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
73.2 แบบรายงานผลการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2559 (ปพ.3 ปวช.59) ตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
73.3 ประกาศนีย บั ตร และวุฒิบัตร ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
73.4 สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับ การประเมินผลการศึกษาในแบบอื่น
นอกเหนื อ จาก ปพ.1 ปวช.59 และ ปพ.3 ปวช.59 สมุ ด บั น ทึ ก การฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ
หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน หรือสมุดรายงานของนักศึกษา
73.5 ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาและใบรับรองผลการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
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ข้อ 74 ให้สถานศึกษาแจ้งผลการศึกษาของนักศึกษา ให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบ
ทุกภาคการศึกษา
ข้อ 75 ให้สถานศึกษาออกใบรับรองผลการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา โดยปฏิบัติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ข้อ 76 ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคาตอบและหลักฐานการประเมินผลการศึกษาไว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
ข้อ 77 ให้ใช้สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 ปวช.59) เป็นเอกสารรับรองผลการศึกษา
แทนใบสุทธิ และใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรอง
ความรู้ของสถานศึกษา
ข้อ 78 การทาสาเนา ปพ.1 ปวช.59 จะใช้วิธีการพิมพ์ใหม่ หรือสาเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้
แล้วให้เขียนหรือประทับตรา “สาเนาถูกต้อง”
ให้นายทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทาการแทน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาพร้อมทั้งวัน เดือน ปี
ที่ออกสาเนา และนายทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกากับที่รูปถ่าย
ข้อ ๗9 ถ้านักศึกษาที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการการศึกษา
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา หรือสาเนา
ปพ.1 ปวช.59 แล้วแต่กรณีใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ถ้านักศึกษาต้องการให้รับรองพื้นความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 3 สถานศึกษาจะสาเนา รบ.1 ต หรือ ปพ.1-3 และรับรองสาเนาให้ไปก็ได้
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ให้ น าระเบีย บมหาวิทยาลั ย นครพนม ว่าด้ว ยการจัดการศึกษาหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ
พ.ศ. ๒๕๕1 รวมทั้งกฎ คาสั่ง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่ประกาศใช้ก่อนระเบียบนี้ มาใช้บังคับ
กับนักศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ก่อนปีการศึกษา
2559 ต่อไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

